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Львів 2022 р. 

СИЛАБУС КУРСУ  

Міжкультурна комунікація 

2021-2022 навчальний рік 

 

Назва курсу Міжкультурна комунікація 

Адреса викладання 

курсу 

м. Львів, вул. Університетська, 1 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

Філософський факультет, кафедра теорії та історії культури 

Галузь знань, 

шифр та назва 

спеціальності 

03 – гуманітарні науки 

034 – культурологія 

 

Викладачі курсу Власевич Тетяна Вікторівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри теорії та історії культури 

Контактна 

інформація 

викладачів 

tetyana.vlasevych@lnu.edu.ua 

тел. (032)-239-42-10 (кафедра теорії та історії культури) 

Консультації по 

курсу 

відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за попередньою домовленістю). Також можливі 

он-лайн консультації через Viber, Messenger, Telegram або подібні ресурси. Для погодження часу он-лайн 

консультацій слід писати на електронну пошту викладача або дзвонити.      

Інформація про 

курс 

Дисципліна «Міжкультурна комунікація» є нормативною зі спеціальності 034 – культурологія  для освітньо-

професійної програми «Культурологія» другого (магістерського) рівня вищої освіти, яка викладається у 

другому семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Коротка анотація 

курсу 

Актуальність курсу визначається зростаючою значущістю міжкультурної комунікації в сучасному світі. Для 

культуролога важливо розуміти, що людство перебуває у процесі взаємозв'язку, взаємозалежності, 

взаємовпливів різних країн, народів та їхніх культур. В центрі міжкультурної взаємодії перебуває людина 

як носій загальнолюдських цінностей і національно-культурних особливостей, яка потребує певних знань, 

умінь міжкультурної комунікації.  
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Курс знайомить з соціально-культурними чинниками міжкультурної комунікації в умовах глобального, 

постіндустріального, інформційного суспільства. 

Мета та цілі курсу Метою вивчення дисципліни є ознайомлення студентів з теоретичними основами міжкультурної 

комунікації та формування у них відповідних загальнокультурних та професійних компетенцій.  

 Завдання курсу: 

• ознайомити студентів з історією виникнення та теоретичними засадами міжкультурної 

комунікації; 

• ознайомити з методами дослідження міжкультурної комунікації, категоріальним апаратом 

дисципліни; 

• охарактеризувати основні види, форми, моделі та структурні елементи міжкультурної 

комунікації;  

• розглянути національні особливості вербальної та невербальної комунікації; 

• розкрити соціокультурні закономірності та особливості міжкультурної комунікації в  сучасному 

світі; 

• сформувати вміння й навички застосування на практиці отриманих знань в конкретній ситуації 

міжкультурної комунікації 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

 Основна література:  

- Анцупов А. Я., Шипилов А. И. Конфликтология : учеб. для вузов. – М., 1999. 

- Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики: Підручник. – Київ: Видавничий центр «Академія» - 

2004. – C.344. 

- Землянова Л. М. Зарубежная коммуникативистика в преддверии информационного общества : Толковый 

словарь терминов и концепций. – М., 1999. 

- Конецкая В. П. Социология коммуникации. – М., 1997. 

- Кочетков В. В. Психология межкультурных различий. – М., 2002. 

- Манакін В.М. Мова і міжкультурна комункація. Навчальний посібник. – Київ: «Академія», 2012. 

- Почепцов Г. Г. Теория коммуникации. – М., Киев, 2001. 

- Садохин А. П. Межкультурная коммуникация : Учеб. пос. – М., 2006. 

- Чмут Т. К., Чайка Г. Л. Етика ділового спілкування : Навч. посіб. – К., 2003. 

- Ярошенко Т. М. Регіональна типологія культури : Навч. посіб. – Львів, 2007. 

 

Додаткова література:  

- Аванесова Г.А., Купцова И.А.Коды культуры: понимание сущности, функциональная роль в культурной 

практике  // В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии: сб. ст. по 

матер. XLVII междунар. науч.-практ. конф. № 4(47). – Новосибирск: СибАК, 2015. 
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- Бацевич Ф. С. Словник термінів міжкультурної комунікації / Ф. С. Бацевич. – К. : Вид-во «Довіра», 2007. 

–  205 с. – (Словники України). 

- Бенедикт Р. Хризантема и меч. Модели японской культуры.  – М. : РОССПЭН, 2004. – 256 с. 

- Билтон  П. Эти странные швейцарцы. М. : Эгмонт, 2000. – 72 с.  

- Кларк  С. Наблюдая за французами. Скрытые правила поведения. – М. :  Рипол Классик, 2008. – 304 с. 

- Костюкович О.  Їжа – італійське щастя. – К. :  Фоліо,  2015.  – 432 с. 

- Рапай  К. Культурный код. Как мы живем, что покупаем и почему. – М. : Альпина Паблишер, 2015. – 168 

с. 

- Томчин А. Наблюдая за немцами. Скрытые правила поведения. – М. : Рипол Классик, 2010. – 528 с. 

- Фокс К. Спостерігаючи за англійцями. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2018. – 608 с. 

- Geerz C. The Interpretation of Cultures / С. Geerz. – N. Y. : BasicBooks, Inc., Publishers, 1973. – 470 p 

- Porter, R.E. & Samovar, L. A, eds. Intercultural Communication: A reader. Fifth edition. – Belmong: Wadsworth 

Publishing Company, 1988. – 340 р. 

- Hall E. Beyond Cultur. – N. Y., L., 1990.  

- Hall E., Hall M. Understanding Cultural Differences. – Yarmouth, 1990. 

  

Тривалість курсу 3 кредити, 90  год. 

 

Обсяг курсу 48 годин аудиторних занять. З них 16 годин лекцій, 32 години семінарсько-практичних занять та 42 години 

самостійної роботи. 

Очікувані 

результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде 

знати: 

• головні наукові концепції, які пояснюють природу та сутність міжкультурної комунікації; 

• основні поняття й терміни; 

• типи, види, форми, моделі, структурні компоненти міжкультурної комунікації; 

• природу міжкультурних нерозумінь й конфліктів і засоби виходу з них; 

• методи й прийоми досягнення позитивного результату міжкультурної комунікації; 

вміти: 

• застосовувати на практиці отримані знання в конкретних ситуаціях міжкультурної взаємодії; 

• дотримуватись толерантного ставлення до інших культур та їх представників; 

• володіти методологічними прийомами комунікативної поведінки в різних сферах суспільного 

життя; 

• вести науковий пошук щодо дослідження проблем міжкультурної комунікації; 

https://knygy.com.ua/index.php?searchstring=%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://knygy.com.ua/index.php?searchstring=%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0
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Ключові слова Культура, культурна ідентичність, комунікація, міжкультурна комунікація, культурна група, аккультурація, 
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Формат курсу Змішанний 

  

Теми Подано нижче у табличній формі схема курсу «Міжкультурна комунікація»1 

 

Підсумковий 

контроль, форма 

Іспит  

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з історії світової та української культури, соціології 

культури, етнології, регіональної типології культури,  ділової етики, психології, які є основою для 

всебічного аналізу феномену міжкультурної комунікації  

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Проблемно-пошукові. 

Техніки опрацювання дискусійних питань. 

Метод проектів і їх презентацій. 

Метод усного опитування. 

 

Необхідне 

обладнання 

Мультимедійний проектор, комп’ютер. 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за наступним співідношенням:  

Виступ на семінарському занятті оцінюється викладачем на основі таких критеріїв: 

• Відповідність винесеному на обговорення питанню; 

• Чітке і логічне викладення матеріалу, яке демонструє знання основної та додаткової літератури; 

• Наявність власної позиції в розумінні обговорюваної проблеми та вміння її обґрунтувати. 

Виступ оцінюється за 5-бальною шкалою.  

Рецензування виступу. Критерієм оцінки цієї форми роботи є вміння критично оцінювати виступ та 

коректно й аргументовано висловлювати власні погляди. Цей вид роботи оцінюється в 3 бали. 

Запитання до виступу. В 1 бал оцінюються запитання, які демонструють знання студентом винесеної на 

обговорення проблеми, його здатність побачити неповноту, суперечливість у виступі або відкрити нові 

аспекти теми. 

Підготовка наукових доповідей (есе).  

Доповідь, подається у друкованому вигляді на листах формату А4 обсягом 3-5 сторінок, повинна 

відповідати таким вимогам: 

• Мати чіткий план викладу. 
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• Сформульовані автором тези повинні належним чином аргументуватись та завершуватись 

висновками. 

•  В доповіді має наводитись список використаних джерел та літератури. 

Доповідь оцінюється за 5-бальною шкалою. 

Доповідь, яка є передруком текстів з Інтернету або підручників та наукових видань, не зараховуються. 

Максимальна кількість балів, які набираються протягом семестру – 50, мінімальна – 26.  

Підсумкова форма контролю – іспит 

Критерії виставлення іспиту: 

• Знання теоретичного матеріалу 

• Вміння  пов’язати теоретичні проблеми з реальністю культурного життя. 

Максимальна кількість балів за іспит – 50. 

Підсумкова максимальна кількість балів 100, мінімальна – 51. 

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS 

 

Оцінка  

ECTS 

Оцінка в 

балах 

За національною шкалою 

Оцінка 
 

Залік 

А 90 – 100 5 
Відмінно 

 

 

Зараховано 

В 81-89 
4 

Дуже добре  

С 71-80 Добре 

D 61-70 
3 

Задовільно  

Е  51-60 Достатньо 

 

 

Питання до іспиту  1. Місце міжкультурної комунікації в системі культурологічного знання. 

2. “Міжкультурна комунікація” як гуманітарна дисципліна. 

3. Міждисциплінарний характер “Міжкультурної комунікації”. 

4. Предмет, об’єкт і суб’єкт міжкультурної комунікації як галузі наукового знання. 

5. Методологічні засади міжкультурної комунікації як галузі наукового знання. 

6. Предмет і завдання міжкультурної комунікації як навчальної дисципліни. 

7. Історичні чинники і обставини виникнення міжкультурної комунікації. 
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8. Етапи розвитку міжкультурної комунікації в США. 

9. Утвердження міжкультурної комунікації в Європі. 

10. Основні напрямки і підходи досліджень в міжкультурній комунікації 

11. Поняття міжкультурної комунікації. Основні підходи до визначення міжкультурної комунікації. 

12. Спілкування і комунікація: спільне і відмінне. 

13. Структура міжкультурної комунікації: причини, форми, види, типи і результати комунікації. 

14. Поняття макро- і мікрокультури в міжкультурній комунікації 

15. Детермінанти міжкультурної комунікації. 

16. Форми міжкультурної комунікації. 

17. Аккультурація в міжкультурній комунікації. 

18. Поняття інкультурації в міжкультурній комунікації. 

19. “Культурний шок” та його місце у засвоєнні “чужої” культури. 

20. Види міжкультурної комунікації. 

21. Вербальна комунікація. 

22. Форми вербальної комунікації. 

23. Стилі вербальної комунікації. 

24. Контексти вербальної комунікації. 

25. Невербальна комунікація та її сутність. 

26. Кінесика як вид невербальної комунікації. 

27. Проксеміка як вид невербальної комунікації. 

28. Хронеміка як вид невербальної комунікації. 

29. Окулістика, такесика та сенсоріка як види невербальної комунікації. 

30. Сутність і засоби паравербальної комунікації. 

31. Проблема розуміння в міжкультурній комунікації. 

32. Процес сприйняття та його основні детермінанти. 

33. Міжособистісна аттракція та її основні елементи. 

34. Атрибуція та її роль у міжкультурній комунікації. 

35. Природа міжкультурних конфліктів. Причини їх виникнення та способи подолання. 

36. Результати міжкультурної комунікації. 

37. Ефективна комунікація та її елементи. 

38. Поняття і сутність толерантності. 

39. Толерантність в міжкультурній комунікації. 

40. Поняття  культурної компетенції та її основні компоненти. 

41. Рівні міжкультурної компетентності та способи її підвищення. 

42. Особливості теорій міжкультурної комунікації 

43. Теорія високо- і низькоконтекстуальних культур Е. Холла. 
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44. Теорія культурних вимірів Г. Хофштеде. 

45. Дистанція влади як показник виміру культури (за Г. Хофштеде). 

46. Індивідуалізм-колективізм як показник виміру культури (за Г. Хофштеде). 

47. Маскулінність-фемінність як показник виміру культури (за Г. Хофштеде). 

48. Запобігання невизначеності як показник виміру культури (за Г. Хофштеде). 

49. Теорія культурної грамотності Е. Хирша. 

50. Модель засвоєння чужої культури М. Беннета.  

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенні курсу. 

 

 

 

ДОДАТОК 1 

Схема курсу “Міжкультурна комунікація” 

 

 
Тиж. / 

дата / 

год.- 

Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності 

(заняття) 

Література  Ресурси в інтернеті Завдання, год Термін 

виконання 

І тиж. 
3 год. 
10.02.22 
 

 Тема 1.  Міжкультурна 

комунікація як галузь наукового 

знання і 

навчальна дисципліна. 

Актуальність вивчення проблем 

міжкультурної  комунікації. 

Становлення міжкультурної 

комунікації та її місце в системі 

гуманітарних наук. Предмет, 

об’єкт та суб’єкт 

міжкультурної комунікації. 

Проблемне поле МКК як 

галузі наукового знання. 

Методологія та понятійний 

апарат міжкультурної 

комунікації. Мета і завдання 

курсу “Міжкультурна 

комунікація”. 

Лекція-

діалог, 

дискусія 

1.Боголюбова Н.М. Міжкультурна комунікація. К., 

2017. – Режим доступу: 
https://stud.com.ua/90283/kulturologiya/mizhkulturna_ko

munikatsiya 

2. Євдокімова В. Міжкультурна комунікація у 

соціальній роботі. Навчально-методичний посібник. – 

К. : Університет «Україна», 2018. 

3. Загороднова В.Ф. Міжкультурна комунікація як 

галузь наукового знання і навчальна дисципліна / 

В.Ф.Загороднова // Лінгвістика : зб. наук. пр. / За ред. 

проф. К. Д. Глуховцевої. - Старобільськ : ДЗ „ЛНУ 

імені Тараса Шевченка”, 2018. – № 1 (38). – С.174 – 185 

4. Мова і міжкультурна комунікація. Навч. посібник 

для університетів. – К. : Академія, Серія «Альма-

матер», 2012. 

5. Hall E. Beyond Cultur. – N. Y., L., 1990.  

6. Hall E., Hall M. Understanding Cultural Differences. – 

Yarmouth, 1990. 

 

Теми наукових доповідей: 

1) Едвард Холл: внесок у 

розвиток міжкультурної 

комунікації 

2) Становлення теорії 

міжкультурної комунікації 

в Європі 

3) Теорія міжкультурної 

комунікації в системі 

наукового знання 

 6 год.  

До 

семінару  

17.02.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ІI тиж 
3 год. 

 

 

Семінарське 

заняття. 

https://stud.com.ua/90283/kulturologiya/mizhkulturna_komunikatsiya
https://stud.com.ua/90283/kulturologiya/mizhkulturna_komunikatsiya
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17.02.22 
 

 

 

 

 

 

 

Доповідь, 

бесіда, 

обговорення, 

дискусія 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІI тиж. 
2 год. 
21.02.22 

Тема 2. Поняття і сутність 

міжкультурної комунікації. 

Основні теорії міжкультурної 

комунікації. 

Основні підходи до визначення 

поняття “міжкультурна 

комунікація”. “Комунікація і 

спілкування”: спільне, відмінне. 

роль психології і лінгвістики у 

розумінні спілкування й 

комунікації. Функції, манера та 

стиль спілкування. Об’єкт та 

суб’єкт спілкування й комунікації. 

Структура міжкультурної 

комунікації. Основні детермінанти 

міжкультурної комунікації. 

Поняття контексту міжкультурної 

комунікації. Е.Холл, Г.Ховштеде, 

Е.Хирш. 

Лекція-діалог 1. Бадалев А. А. Психология общения. – М., Воронеж, 

1996. 

2.Бакулев Г. П. Массовая коммуникация: западные 

теории и концепты. – М.: Аспект-Пресс, 2005. 

Бордюк Л. В. Суть поняття компетенція в теорії 

міжкультурної комунікації. // Проблеми української 

термінології [Текст] : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Л. 

Полюга. - Львів : Видавництво Національного 

університету "Львівська політехніка", 2009.  

3. Гудков Л.В. Теория и практика межкультурной 

коммуникации. Учебное пособие для вузов / Л.В. 

Гудков. – М., 2003.  

4. Лебедева Н.М. Межкультурный диалог. Тренинг 

этнокультурной компетентности / Н.М.Лебедева, О.В.  

Лунева. – М., 2003. 

5. Почепцов Г.Г. Теория коммуникации. – М. : «Рефл-

бук», К. : «Ваклер» – 2001. 

6. Садохин А. Межкультурная коммуникация. – М., 

2006. 

 

Теми наукових доповідей: 

1) Теорія високо- та 

низько контекстуальних 

культур Едварда Холла 

2) Теорія культурних 

вимірів Герта Хофштеде 

3) Теорія культурної 

компетентності Еріка 

Дональда Хірша 

6 год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 

семінару  

03.02.22 

 

III/IV  
тиж. 
4 год. 
24.02.22 
03.02.22 
 

 Семінарське 

заняття. 

Доповідь, 

бесіда, 

обговорення 

V 
тиж. 
2 год. 
07.03.22 

Тема 3. Культурний код як 

комунікативний феномен 
Поняття культурного коду. 

Природа і сутність культурного 

коду. Мова і символи культури.  

 

Лекція 1. Аванесова Г.А., Купцова И.А.Коды культуры: 

понимание сущности, функциональная роль в 

культурной практике  // В мире науки и искусства: 

вопросы филологии, искусствоведения и 

культурологии: сб. ст. по матер. XLVII междунар. 

1) Підготувати 

характеристику коду 

певної національної 

культури (за вибором)  

Теми наукових доповідей: 

До 

семінару 

17.03.22 
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V/VI 
тиж. 
4 год. 
10.03.22 
17.03.22 

 

 

Семінарське 

заняття. 

Доповідь, 

бесіда, 

обговорення 

науч.-практ. конф. № 4(47). – Новосибирск: СибАК, 

2015. 

2. Бенедикт Р. Хризантема и меч. Модели японской 

культуры.  – М. : РОССПЭН, 2004. – 256 с. 

3. Билтон  П. Эти странные швейцарцы. М. : Эгмонт, 

2000. – 72 с. 4. Кларк  С. Наблюдая за французами. 

Скрытые правила поведения. – М. :  Рипол Классик, 

2008. – 304 с. 

5. Костюкович О.  Їжа – італійське щастя. – К. :  

Фоліо,  2015.  – 432 с. 

6. Рапай  К. Культурный код. Как мы живем, что 

покупаем и почему. – М. : Альпина Паблишер, 2015. 

– 168 с. 

7. Томчин А. Наблюдая за немцами. Скрытые правила 

поведения. – М. : Рипол Классик, 2010. – 528 с. 

8. Фокс К. Спостерігаючи за англійцями. – Львів : 

Видавництво Старого Лева, 2018. – 608 с. 

 

1) Рут Бенедикт та її праця 

«Хризантема і меч» 

2) Проблема культурного 

коду в дослідженнях 

Клотера Рапая 

5 год.  

VII тиж. 
2 год. 
21.03.22 

Тема 4. Культурно-

антропологічні засади 

міжкультурної комунікації 

Культурний код і культурна 

картина світу. Культурний код і 

мовна картина світу. Культурний 

код і ментальність 

 

Лекція 1. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики : 

підручник  – К. : Академія, 2004. – 342 с. 

2. Богатырева И.И. Языковая картина мира. – Режим 

доступу: 

https://istina.msu.ru/publications/article/22096711/ 

3. Гачев Г. Ментальности народов мира. – М. : 

Алгоритм, Эксмо, 2008.  –  544 с. 

4.Гачев Г.Д. Национальные образы мира. Евразия – 

космос кочевника, земледельцы и горца. – М.  : 

Институт ДИДИК, 1999. – 368 с.  

4.Кирьянов О. Наблюдая за корейцами. Страна 

утренней свежести. – М. : ООО Группа Компаний 

«РИПОЛ классик»,2010. – 352 с.  

5.Кларк С. Наблюдая за французами. Скрытые 

правила поведения. – М. : Рипол Классик, 2008. – 304 

с.   

6.Козловский В.В. Понятие ментальности в 

социологической перспективе // Социология и 

социальная антропология. – СПб., 1997. –С. 10-15. 

 

1)Підготувати 

характеристику 

ментальності певного 

народу (за вибором)  

Теми наукових доповідей:  

1)Теоретичні аспекти 

дослідження ментальних 

характеристик культури 

2)Георгій Гачев як 

дослідник ментальності 

народів світу 

5 год.  

До 

семінару 

31.03.22 

VII/ VІІI 
тиж. 
4 год. 
24.03.22 
31.03.22 

 

 

Семінарське 

заняття. 

Доповідь, 

бесіда, 

обговорення 

IX тиж. 
2 год. 
04.04.22 

Тема 5. Засвоєння іншої 

культури та проблеми 

міжкультурних контактів 

Акультурація в міжкультурній 

комунікації. Культурний шок. 

Лекція 1. Бацевич Ф.С. Комунікативна лінгвістика. – К. : 

Академія, 2009.  

2. Кармин А. С., Новикова Е. С. Культурология : 

Учебник. – СПб., 2005. 

1)Підготуйте розповідь 

про свій досвід адаптації 

до іншої культури.  

До 

семінару 

14.04.22 

https://knygy.com.ua/index.php?searchstring=%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://knygy.com.ua/index.php?searchstring=%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://www.portal-slovo.ru/authors/43645.php
https://istina.msu.ru/publications/article/22096711/
https://www.ozon.ru/person/4145985/
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Модель засвоєння «чужої» 

культури Мілтона Беннета 

 

 

  

3. Садохин А. П. Межкультурная коммуникация : 

Учеб. пособие. – М., 2006. 

4. Клакхон К.К.М. Зеркало для человека. Введение в 

антропологию / Пер.  с англ. – СПб. : Питер, 1998.  

5. Мелибруда Е. Я – Ты – Мы: Психологические 

возможности улучшения общения  / Пер. с польск. – 

М. Просвещение, 1986. 

6. Холл Э. Как понять иностранца без слов // Дж. Фаст. 

Язык тела / Пер. с англ. М. : Просвещение. – 1997. 

 

 

 

2) На основі матеріалів 

мережі Інтернет та 

власного досвіду наведіть 

приклади різних стратегій 

акультурації 

3)Написати у вигляді есе 

відповідь на питання: “Як 

пізнавальний, афективний 

та поведінковий аспекти 

комунікації впливають на 

результати акультурації?” 

5 год.  

IX/Х 
тиж. 
4 год. 
07.04.22 
14.04.22 

 Семінарське 

заняття. 

Доповідь, 

бесіда, 

обговорення 

ХI тиж.  
2 год. 
18.04.22 

Тема 6. Види, типи, форми  

міжкультурної комунікації 

Мовні елементи комунікації – 

дискурс, мовленнєвий жанр, 

мовленнєвий акт.  Культурна 

специфіка невербального коду в 

міжкультурній комунікації. 

Структура паравербальної 

комунікації (кінетика, такесика, 

сенсорика, хронеміка, проксеміка). 

 

 

Лекція 1.Биркенбил В. Язык интонации, мимики, жестов. – 

СПб. : Питер, 1997.  

2. Махній М. М. Невербаліка і культура [Електронний 

ресурс] –  К. : Blox.ua, 2009. – Режим доступу:  

http://nonverbalmakhniy.blox.ua/html 

3. Мова і міжкультурна комунікація. Навч. посібник 

для університетів. – К. : Академія, Серія «Альма-

матер», 2012. 

4. Морозов В. П. Искусство и наука общения: 

невербальная коммуникация. – М. : ИП РАН, 1998. 

5. Почепцов Г.Г. Теория коммуникации. – М. : «Рефл-
бук», К. : «Ваклер», 2001. 

6. Садохин А. Межкультурная коммуникация. – М., 

2006. 

7. Фаст Дж. Язык тела. Холл Э. Как понять 

иностранца без слов. – М. : Вече, Персей, АСТ, 1997. 

 

1) Охарактеризуйте 

культурно-специфічні 

риси паравербальної 

комунікації 

2) Специфіка мовного 

спілкування в 

міжкультурній комунікації  

(наведіть приклади) 

3) Підготуйте доповідь на 

тему: “Е. Холл про 

сприйняття простору в 
різних культурах” 

5 год.  

До 

семінару 

28.04.22 

ХI/ХІI 
тиж. 
4 год. 
21.04.22 
28.04.22 

 Семінарське 

заняття. 

Доповідь, 

бесіда, 

обговорення 

XIII тиж. 
2 год. 
02.05.22 

Тема 7. Проблема розуміння в 

міжкультурній комунікації 

Основні детермінанти 

міжособистісної атракці. 

Атрибуція та її роль в 

міжкультурній комунікації. 

Помилки атрибуції. Стереотипи 

сприйняття в міжкультурній 

комунікації.  Природа 

міжкультурних конфліктів та їх 

Лекція 1.Аксьонова В.І. Міжкультурна комунікація як процес 

глобалізованого соціуму  // Гілея: науковий вісник: 

[зб. наук. пр.] – К.: Вид-во УАН ТОВ «НВП» «ВІР», 

2012. – Вип. 60 (5). – С. 476-484. 

2.Донец П.Н. Основы общей теории межкультурной 

коммуникации: научный статус, понятийный аппарат, 

языковой и неязыковой аспекты, вопросы этики и 

дидактики – Харьков : Штрих, 2002. – 386 с. 

1)Наведіть приклади 

етнокультурних 

стереотипів  

2) Охарактеризуйте 

функції стереотипів в 

міжкультурній комунікації 

3) В чому полягає різниця 

між комунікативними 

перешкодами та 

До 

семінару 

12.05.22 

http://www.ozon.ru/brand/855968/
http://www.ozon.ru/brand/857335/
http://www.ozon.ru/brand/855962/
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види. Засоби подолання 

міжкультурних конфліктів. 

 

 

 3. Ле Барон М. Трансформация межкультурных 

конфликтов в наше сложное время. – Режим доступу: 

www.berghof-foundation.org/fileadmin 

/redaktion/.../russian_ lebaron_handbook.pdf 

4.Николс М. Искусство слушать. Почему мы 

разучились слышать друг друга? [пер. с англ. А. 

Чепалова]. – М. : Эксмо, 2016. – 340 с. 

5. Нистратова С.  Л. Роль национальних стереотипов 

в межкультурной коммуникации – Режим доступу:  

https://iris.unive.it/bitstream/10278/3684104/1/TEKST_

Nistratova.pdf 

6. Сорокина Н. В. Национальные стереотипы в 

межкультурной коммуникации: Монография / Н.В. 

Сорокина. – М. : ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 

265 с. 

комунікативними 

бар’єрами?  

4)Лінгвоетнічний бар’ер та 

шляхи його подолання  

5) Чи доводилося Вам 

потрапляти в ситуацію 

опосередкованого 

конфлікту культур при 

читанні творів іноземної 

літератури або перегляді 

іноземних фільмів? 

5 год.  

 

XIII/ 
XIV тиж. 
4 год. 
05.05.22 
12.05.22 

 Семінарське 

заняття. 

Доповідь, 

бесіда, 

обговорення 

XV тиж. 
2 год. 
16.05.22 

Тема 8. Ефективна 

міжкультурна комунікація та її 

елементи 

Міжкультурна компетентність: 

поняття, структура, шляхи 

формування. Поняття та сутність 

толерантності. Толерантність в 

міжкультурній комунікації  

 

Лекція 1. Васильева Н.Н. Межкультурная компетенция. 

Стратегии и техники ее достижения. – Режим 

доступу:   

http://rspu.edu.ru/university/publish/journal/lexicography

/conference/vasilieva%20N.htm. 

2. Карнышев А.Д.. Личность и межкультурная 

компетентность. – Режим доступу:    

http://ecsocman.hse.ru/data/2011/02/08/1214887819/14.

pdf. 

3. Садохин А.П. Межкультурная компетенция и 

компетентность в современной коммуникации: (Опыт 

системного анализа) // Общественные науки и 

современность. - 2008 - № 3. - С. - 156-166. 

4. Садохин А.П. Межкультурная компетентность: 

понятие, структура, пути формирования.  – Режим 

доступу:   jourssa.ru/ 2007/ 1/ 6aSadohin.pdf 

5.Третьякова А.В.. Формирование межкультурной 

компетентности с помощью различных видов 

межкультурного образования. – Режим доступу:   

http://psyjournals.ru/files/40382/Ethnopsy_teor_v3_Tret

yakova.pdf. 

1)Чи доводилося Вам 
відчувати емоційні 
перепони в міжкультурній 
комунікації? 
2)Толерантність та 
інтолерантність в 
міжкультурній комунікації 
3) Підготувати доповідь на 
тему: “Етичний кодекс 
міжкультурної комунікації  
К. Ситарама та Р. Когделла” 
5 год.  

До 

семінару 

26.05.22 

XV/XVI 
тиж. 
4 год. 
19.05.22  
26.05.22  

 Семінарське 

заняття. 

Доповідь, 

бесіда, 

обговорення 

http://www.berghof-foundation.org/fileadmin%20/redaktion/.../russian_%20lebaron_handbook.pdf
http://www.berghof-foundation.org/fileadmin%20/redaktion/.../russian_%20lebaron_handbook.pdf
https://iris.unive.it/bitstream/10278/3684104/1/TEKST_Nistratova.pdf
https://iris.unive.it/bitstream/10278/3684104/1/TEKST_Nistratova.pdf
https://www.google.com.ua/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D0%9D.+%D0%92.+%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%22
http://rspu.edu.ru/university/publish/journal/lexicography/conference/vasilieva%20N.htm
http://rspu.edu.ru/university/publish/journal/lexicography/conference/vasilieva%20N.htm
http://psyjournals.ru/files/40382/Ethnopsy_teor_v3_Tretyakova.pdf
http://psyjournals.ru/files/40382/Ethnopsy_teor_v3_Tretyakova.pdf
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6. Уолцер М. Про толерантність / Пер. з англ. М. 

Лупішко. – Харків: Видавнича група «РА-Каравела», 

2003. – 148 с. 
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